
G O D F A T H E R

MAFIA
M afiaen, gangsteren og drøm m en om Robin H ood

V 'le t  har i de senere år ikke skortet 
JL ^ p å film om gangsters, mafia, den 
organiserede kriminalitet eller hvad 
man nu vælger at kalde det. Scorseses 
mesterlige, fortættende GoodFellas, 
Coen-brødrenes køligt kalkulerede og 
stilsikre Miiler’s Crossing, Andrew Berg- 
mans Jackpot, hvis filmstuderende ho- 
vedperson nærlæser Godfather og ’i le
vende live’ møder en af slagsen -  spillet 
af Brando som en veloplagt træfsikker 
parodi på sin Godfather-figur -  og nu 
Godfather III. Lidt længere tilbage fin
der man f. eks. Hustons humoristiske 
lille perle Familiens æ re o g  Jonathan 
Demmes elskelige farce Gift med ma
fiaen.

Og det ser ikke ud til at stoppe med
det. Branchebladet Variety kan oplyse, 
at op mod et dusin film er under vejs 
med lignende emner, bl. a. en adaption 
af Doctorows roman Billy Bathgate

a f  Dan Nissen

med Dustin Hoffman i hovedrollen og 
en række factsbaserede historier om 
hhv. den legendariske Machine Gun 
Kelly, Bugsy Siegel inkarneret af War- 
ren Beatty, fagforeningsbossen Hoffa 
spillet af Jack Nicholson, for nu blot at 
nævne nogle få.

I det man næsten kunne kalde en 
bølge af gangster/mafiafilm står Coppo- 
las film helt centralt. Ikke som igang
sætter, for det var bemærkelsesværdigt, 
hvor få efterfølgere, der kom til første
delen af Coppolas film, der formentlig 
var for ene-stående til at kunne danne 
skole, men nok som den måske ultima
tive film om den organiserede krimina
litet, en film, der med sit klassiske stor
filmsformat og episke anslag trak på

Hollywoods store traditioner og samti
dig gav disse et nyt perspektiv og en ny 
fylde.

Godfather
Mafia?

Betegner ordet et fantom, er der no
get, der hedder mafia, eller er det blot 
et foster af en livlig fantasi, en mytolo
gisk omskrivning af begrebet magt?

En kendsgerning er det i hvert fald, 
at ordet ikke nævnes i Coppolas film. 
Det er ikke, fordi han ikke kendte det, 
men fordi produktionen kom i vanske
ligheder. Som produceren Al Ruddy 
har fortalt til Los Angeles Times, så var 
der ingen åbne trusler, men problemer 
med at finde locations og få tilladelser i 
New York. En af New Yorks dengang 
indflydelsesrige politikere var Joe Co- 
lombo, der gik for at være Don i Co-
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lombo-familien. Han hævdede, at al 
den snak om mafia m.m. var opspind 
opstået hos FBI, der med mafia-mytolo
gien tilsvinede amerikanere med itali
enske rødder og dermed styrkede den 
magt, der lå hos the WASP etablish- 
ment, hos de hvide angelsaxiske prote
stanter. Colombo havde i slutningen af 
60erne dannet The Italian American 
Civil Rights League for at bekæmpe 
denne tilsvining. Da Godfather løb ind i 
problemer, henvendte Ruddy sig til Joe 
Colombo og kunne senere på en pres
sekonference oplyse, at man havde be
sluttet sig til at fjerne alle henvisninger 
i filmen til mafiaen og cosa nostra. 
’Suddenly, any real resistance to the 
film faded’, har Ruddy sagt, uden dog 
at ville vedkende sig en aftale. Men le
dende medlemmer af Colombos liga 
fandt pludselig lokaliteter og huse, der 
var særdeles velegnede til filmens loca
tion optagelser.

Inden Coppolas film var åbenlyse 
mafiaskildringer på film egentlig ganske 
sjældne. I 50erne kom en håndfuld 
film, der skildrede politiets arbejde med 
at optrævle mafiaen eller skildrede ma
fiaen indefra. I 68 havde Martin Ritt 
forsøgt sig med temaet familien, forret
ningerne og volden i Mafia-brødrene, 
men filmen blev en økonomisk fiasko. 
Så da Mario Puzo præsenterede Para- 
mount for ideen til Godfather, måtte 
jorden gødes først, og efter Paramounts 
forslag skrev Puzo romanen, der blev 
en bestseller, som selskabet nu under 
megen publicity kunne købe filmrettig
hederne til.

Coppola var ikke første bud på en 
instruktør. Penn havde været nævnt, 
men havde travlt. Peter Yates og Costa-

Godfather 1: Marion Brando og  t.v. Ro
bert Duvall som  Tom Hagen. Godfather 
2: Al Pacino og John Cazale som Fredo. 
Godfather 3: Al Pacino og  Andy Garcia 
(s. 9).

Gavras sagde nej og Sidney J. Furie 
kunne man ikke blive enige om. Cop
pola blev foreslået, bl.a. med den be
grundelse, at han med sit italienske 
navn og forfædre ville kunne dæmpe 
den pression, man forventede fra ma
fiaen. Men den da 31-årige Coppola, 
der netop havde haft en fiasko med 
Flygtig som regnen, som han havde 
kæmpet hårdt for at få igennem efter 
sine egne ønsker, ville lave art films og 
var ikke intetesseret i ’this hunk og 
transh’, som han sagde. Men tilskyndet 
af George Lucas og farmand Carmine, 
accepterede han og pressede selskabet 
til en løn på 125.000 dollars plus 6% af 
bruttoindtægterne. Der skulle vise sig 
at blive en pæn hyre. 30 måneder efter 
premieren havde den indspillet i nær
heden af 330 mio. dollars.

Det var derfor ikke overraskende, at 
ideen om Godfather II var ’an offer he 
couldn’t refuse’. Coppola vidste nu, 
hvad han var værd og gik først i gang, 
da selskabet accepterede hans honorar- 
krav på 1 mio. dollars og 13% af ind
tægterne. Hans idé var at forme anden
delen, så de en dag kunne blive vist 
sammen som en 6 timers film, og hans 
ambition var, at fortsættelsen absolut 
ikke skulle være en billig anden ombæ
ring, en malkning af en succes. Tvært
imod skulle den overgå førstedelen, 
være ’mere ambitiøs, smukkere og mere 
avanceret end den første’.

Og det blev den. Den første film 
lægger med overlegen visuelt schwung 
og frapperende fortælleteknik ud i 1945 
ved en familiefest hos Don Corleone. 
Vi får familien præsenteret: overhove
det der benytter sammenkomsten til at 
ordne nogle 'forretninger’ og aftale 
nogle tjenester, og de tre sønner der er 
tre forskellige karakterer. Michael er 
den studerende, den gode patriot, der 
netop er hjemvendt fra militærtjeneste 
og har forlovet sig ind i et miljø fjernt 
fra hans eget italienske. Han har ingen 
planer om at gå ind i familien, men 
planlægger et andet liv. Kun attentatet 
på faderen får ham til ’at gøre sin pligt’. 
Hans brødre er den grove og tempera
mentsfulde Sonny og den svage Fredo, 
der allerede har drukket for meget, og 
Connie er søsteren, hvis bryllup er an
ledning til festen. Rundt om familien 
præsenteres rådgivere og håndlangere, 
gudbørn og forretningsforbindelser. Det 
er en sand tour de force af filmisk pragt 
og raffineret klassisk fortælleøkonomi.

Og i den anledning får man også 
præsenteret hele sagaens hovedtema: 
forretning og familie. Her udfoldes den 
skildring af familierelationer, der kun 
blev antydet i de tidlige gangsterfilm. 
Hos Coppola er familien filmens varme 
centrum: ikke bare modbilledet til 'for
retningernes’ voldelighed, men årsagen 
til at 'forretningerne’ overhovedet bli
ver udført. Igen og igen afbrydes en fa
miliesituation af en -  ofte blodig ~ for
retning. Karakteristisk ved barnedåben, 
hvor den kirkelige ceremoni krydsklip
pes med blodige mafiaopgør.

Der er klare markører af udviklingen 
fra den gamle Don Vitos patriarkalske 
regime til Michaels anderledes uperson-
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ligt kuldslåede forretningssynsvinkel, 
en markering, der mimer den klassiske 
opfattelse af den Virkelige’ historiske 
udvikling fra de tidlige 'igangsættere’ til 
en senere tids managers. I filmens for
tættede billeder er den tidligere patriar
kalske kapitalist tydeligt den positive fi
gur.

Andendelen fylder billedet ud ved at 
gå tilbage til Don Vitos barndom og 
ankomsten til New York, klippet sam
men med Michaels historie som Don 
efter Don Vitos død. Igen kontrasteres 
personer og epoker: Don Vito og Mi
chael, opstigningen og forfaldet, den 
ydre succes og den indre tragedie. Mi
chael ender i andendelen som måske 
den mest magtfulde mand i landet, 
men er forladt af kone og børn og med 
et broderdrab på samvittigheden. Som 
karakteristisk kontrast dør Don Vito i 
sin have, mens han leger med sit bar
nebarn. Her maskerer han sig med en 
appelsinskræl i munden næsten som 
det monster, Michael senere bliver til. 
Lever Michael er det et dødt liv, et 
frossent følelseskoldt liv. Og ser vi Don 
Vito i sit gyldentbelyste arbejdsværelse, 
så finder vi til slut Michael i kolde blå- 
grå farver i bådehuset, hvorfra han 
overværer likvideringen af Fredo.

Det er den familiemæssige og per
sonlige tragedie, Coppola focuserer på. 
Og ser vi mafiosoen i funktion, er det 
ikke i baggårde og fattige immigrant
miljøer, han færdes. Han er til overflod 
en velsitueret og derfor respekteret bor
ger, hvis magt og indflydelse ingen er i 
tvivl om. Immigrantmiljøer er langt bag 
Don Vito, da filmen starter, og hele 
hans opførsel som en ædel patriark får 
de 'forretninger', han aftaler med sine 
hjælpere, til at tage sig mindre blodige 
ud.

Alle gode gange tre
Og nu kommer så Godfather III ~ 18 år 
efter den første og 16 år efter toeren. 
Coppola har adskillige gange hørt fra 
ivrige producenter, der godt ville fort
sætte den indbringende saga, og man 
fornemmer, at da Michael i opus III 
tror, at han for evigt var kommet fri af 
'alt dette’ og nu trækkes ind i det igen, 
så kunne det være Coppolas ord, da 
han endnu engang blev opfordret til at 
skabe endnu en Godfather.

Filmen holder med bemærkelsesvær
dig konsekvens tonen og de mørktto- 
nede og fint lysgraduerede billeder fra 
de første. Det er stadig et epos, stadig
et elegisk-melankolsk kvad centreret
om en familie, hvis værdier og fællesliv
går i opløsning, samtidig med at den 
ydre magt og pragt blomstrer. Blev Mi
chael Corleone i den første film mod

sin vilje trukket ind i Godfather-verde- 
nen og viste sig som den strategiske ad
ministrator af familievirksomhederne, 
som den køligt kalkulerende hjerne, 
der kunne deltage i de familiemæssige 
og religiøse ceremonier, samtidig med 
at hans blodige og strategisk overlagte 
ordrer blev effektueret, så prøver han i 
denne nye film at trække sig ud af det 
blodige håndværk, prøver at få vasket 
den sorte formue hvid og gøre sine for
retninger legitime, samtidig med at han 
også selv vil opnå legitimitet og accept 
fra de økonomiske magtcentre, han 
prøver at blive en del af.

Filmen starter i 1979, 20 år efter de 
foregående film og lægger ud med en 
religiøs ceremoni hvor Michael af den 
katolske kirke modtager St. Sebastian- 
ordenen efter gavmildt at have skænket 
kirken et større beløb. Der skal i Corle-
one-familiens navn oprettes en fond til
hjælp for de fattige på Sicilien, og sam
tidig skal pengene bruges til at rehabili
tere Michael. Han arbejder ikke som

Godfather 3: Andy Garcia og  Sofia Cop
pola.

før med spillecasinoer, men er involve
ret i Wall Street og ejendomsbesiddelse. 
Det er blevet en papirforretning og Mi
chael vil bruge kirken til at komme ind 
i et europæisk ejendomskonsortium, 
hvor Vatikanet har stor indflydelse. 
Han vil legitimere og konsolidere sin 
magt og samtidig accepteres af det fine 
selskab.

Gennem den ceremoni bliver ind
ledningen i filmen til en rekapitule
rende parafrasering af indledningen til 
den første Godfather. I begge film bliver 
en betydelig familieceremoni koblet 
sammen med familieoverhovedets for
retningsmøder og -aftaler.

Men tonen er ganske anderledes
kuldslået i den nye film. Vi er ikke blot
flyttet fra 40erne til 70erne, men også 
fra den idylliske Long Island-have til en 
lejlighed i New York, hvor det, der før
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ter, at den guldrandede kapitalisme og 
de ærværdige familier ikke i deres 
transaktioner og forretningsmetoder 
står tilbage for de amerikanske opkom- 
linge og mafiosi i brutalitet og beskidte 
midler.

Anden halvdel af filmen udspiller sig 
på Sicilien, hvor en række af familie
medlemmerne opholder sig, officielt for

Palermos Teatro Massimo op
fører Pietro Mascagnis Caval- 
leria rusticana, overvæ ret a f 
Mary (Sofia Coppola), Kay 
(Diane Keaton), M ichael (Al 
Pacino), B. J. Harrison (Ge
orge Hamilton), Andreiv Ha
gen  (John Savage), Dom 
(Don Novello), Vincent Man- 
cini (Andy Garcia) og Connie 
(Talia Shire).

var en storfamilie med Brandos Godfat- 
her som det patriarkalske midtpunkt, 
nu højst er de sørgelige rester af en fa
milie. Michaels kone har forlængst for
ladt ham. Man erindrer den første film, 
der endte med Kay som den udenfor
stående, hende der så døren blive luk
ket ind til forretningsværelset og så de 
besøgende nærme sig Michael med 
samme ritualer, som de tidligere havde 
benyttet ved møder med Don Vito. 
Her aner hun hans fremtidige verden, 
og senere tager hun konsekvensen og 
forlader ham. Nu dukker hun op efter 
en længere årrække. Med sig har hun 
sønnen, der er ved at uddanne sig til 
jurist for senere at kunne indgå i fami' 
lieforretningerne. Men han vil droppe 
den karriere for at hengive sig til sin 
lyst: han vil være operasanger. Han er 
formet i Michaels billede fra første film, 
men modsat Michael fastholder og gen
nemfører han sin løsrivelse. Datteren er 
derimod indgået i virksomheden og
skal bestyre nogle af dens aktiviteter.
'Familiens* kvindelige overhoved er Mi
chaels søster, Connie, en stærk og 
skarpskåren kvindefigur, men også et 
magtmenneske ganske uden den sicili
anske mamma-aura, der var omkring 
Michaels mor.

Til dette møde mellem familiemed
lemmer, venner og forbindelser kom
mer en repræsentant fra fortiden: Son- 
nys illegitime søn, Vincent, der i tem
perament slægter sin far foruroligende 
meget på. Han er gorilla for Joey Zasa, 
der har overtaget nogle af Michaels 
mindre appetitlige forretninger som 
ågerkarl og ejendomsspekulant omkring 
slumkvartererne i Little Italy. Også 
Zasa har ambitioner, men kan ikke for
lige sig med Michaels bestræbelser på at 
få indflydelse i det europæisk domine
rede ejendomsselskab. Da en række 
magtfulde mafiosi afholder et møde, 
hvortil Zasa ikke er inviteret, ender det 
i en ren massakre foranlediget af den 
forsmåede Zasa. Og pludselig ser Mi
chael sig tilbage i de blodfejder og fami
liemassakrer, som han troede, han 
havde lagt bag sig. Således er han ud
spændt mellem på den ene side en du
biøs fortid og en fremtid, der varmt at
tråes som gylden og renvasket, mellem
to verdener, hvor ironisk nok den ame
rikanske for Michael repræsenterer den 
'gamle verden’, mens Europa bliver den 
nye verden og det nye økonomiske 
magtcenter med gamle og solide euro
pæiske familier og finanskredse. Det er 
en af filmens ikke overraskende poin

at overvære Anthonys -  Michaels søns 
-  debut i operaen Cavalleria Rusticana, 
men selvfølgelig også for at varetage en 
række komplicerede forretninger. Det 
kulminerer i en ren tour de force af ci- 
nematografisk mesterskab, i en kryds
klipning af scener fra operaen med ind
til flere morderiske plot, der på forskel
lig vis involverer Michael, Connie, An- 
tobello -  en mafiaven og konkurrent -  
kirken og nogle af dens magthavere.

På det familiemæssige plan forelsker 
Michaels datter Mary og Sonny s Vin
cent sig i hinanden. Michael er imod 
fætter-kusine forholdet, og da Michael, 
syg efter et hjerteanfald, ser sig nødsa
get til at udnævne sin efterfølger som 
familiens overhoved, bliver det led i en 
handel. Vincent kan blive den nye 
Don, med ret til at bære navnet Corle- 
one, hvis han afstår fra Mary. Således 
bliver skellet mellem kærlighed og kar
riere et klart dikteret valg, og Vincent 
er ikke i tvivl. Han er i filmen udtryk
for, at man ikke kan vende det gamle
liv ryggen, ja, måske ikke kan klare sig 
uden. Og Michael opnår da heller ikke 
at blive accepteret af de attråede euro
pæiske finanskredse, selvom han forsø
ger at brænde broerne bag sig og rense 
sit navn. Undervejs har han fastholdt,
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at al hans virke, hele hans liv har været 
én lang uselvisk bestræbelse på at sikre 
'familien. Måske er det eventyret om 
konen i muddergrøften: Michael kunne 
måske have været en konge i sin egen 
verden, men stræbte efter anerkendelse 
fra en anden og ender sine dage som en 
olding, der i haven på Sicilien lige så 
stille glider ned ad stolen og dør -  en
som og forladt fristes man til at tilføje, 
hvis det ikke var en kliché.

Men hos Coppola, der oplader sin 
fortælling med mytisk stof og almene 
værdikontraster, samtidig med at der 
fortælles konkret om en konkret fami
lie, og samtidig med at historien i sig 
også rummer udsagn om de historiske 
bevægelser i tiden, bliver det ikke en 
kliché. Coppola indfarver sit epos med 
så mange betydningslag, at oplevelsen 
er mættende. Det er en saga af klassisk 
tilsnit, men også en auteur-film, hvor 
instruktøren ikke blot trækker på sin 
egen familie som medvirkende, men 
også på egne livserfaringer. For den 
midaldrende instruktør bliver alderen 
et tema og døden nærværende, og det 
at miste grebet ligger indlej ret i selve 
historiens kerne, ligesom det tragiske 
tab af et barns liv er noget Coppola 
selv kender til.

Arbejdsmanden
Det er interessant at sammenholde 
Coppalas stortsvungne melankolskfar- 
vede familietragedie med Scorseses 
tætte, rappe og hyperintense skildring 
af miljøet i GoodFellas. Begge beskæfti
ger sig så at sige med magtens mønstre, 
dens væsen og veje, men ellers er de 
nærmest modsætninger. Ikke blot er 
det en voldsom forandring i tempo, 
rytme og fortællemæssigt temperament,

Francis Coppola og Martin Scorsese.

det er også et markant skift i synsvinkel 
på stoffet.

Coppola placerer sig så at sige i mag
tens centrum og skildrer indefra mafia
familiens organisering i en hierarkisk 
struktur af vennestjenester, respekt og 
ære. Det patriarkalske hierarki udfoldes 
næsten som sin egen raison d’etre, som 
en naturgiven orden, der ikke involve
rer profane penge.

Scorsese skildrer det udefra fra først 
en drengs synsvinkel og senere en ma
fia-arbejdsmands, en arbejdsmand, der 
aldrig kommer ind i familien, fordi han 
ikke er af rent siciliansk blod, men er 
irsk-siciliansk. Drengen fascineres af 
magten, som han ser den udfolde sig. 
Og det er ikke en magt som Godfather, 
men en småmandsmagt hvis udtryk er 
f. eks. retten til at parkere udenfor en 
brandhane uden repressalier fra myn
dighederne, en magt, som senere får sit 
ultimative udtryk i den centrale tour de 
force-scene, hvor han med sin nye 
pige, den jødiske Karen, i én lang dy
namisk koreograferet kamerabevægelse 
går ind i Copacabana af bagindgangen, 
gennemkrydser baglokaler og køkken
regioner, hilser på og hilses af enhver, 
stikkende en håndfuld dollarsedler ud 
hist og her, for sluttelig at placere sig 
ved et specielt til dem fremskaffet bord 
helt oppe foran ved scenen. Det er en 
superbt realiseret scene, der i sin funk
lende perfektion indkapsler den livsop
levelse, som Henry fortæller om: glæ
den ved at høre til et sted og ved den 
magt, det giver at være med i en 
bande. Han er kommet til ved livets 
store bord, har opnået en plads i solen.

Men der er langt fra Brandos God
father til Paulie, der ikke flytter sig for 
nogen, fordi han ikke behøver det. Og 
den verden, Henry fører os rundt i, i 
f. eks. den klub hvor alle typerne er 
samlet for at blive introduceret, ligele
des i en lang glidende kamerabevæ
gelse, er langt fra det pragtselskab som 
Coppolas Godfather introducerers 
igennem. Det er en pointe, at for for
tælleren Henry er det verdens og mag
tens centrum, mens det Scorsese lader 
os se er en samling bizarre typer, højtrå
bende, opbraldrende og voldeligt krimi
nelle uden glamour. Men samtidig in
volverer filmen med hele sit tempo til
skueren så dynamisk i denne verden, 
dens mennesker og måder at tænke på, 
at man bliver helt desorienteret, da 
man pludselig finder Henry hos en FBI- 
agent, hvor han prøver at forhandle sig 
til en måde at komme ud af suppedasen 
på. Det nøgne, nøgterne kontor -  et

rum der ligner en dagligdag -  er et 
eklatant desorienterende fremmedele
ment. Pludselig opdager man, hvor 
langt væk man har været fra en gen
kendelig virkelighed, hvor dybt man 
har været involveret i en grotesk krimi
nel verden.

Bevæger man sig på sæt og vis i 
samme verden som i Godfather, så ses 
verden her fra gulvet, fra arbejdsman
dens synspunkt. Og er verden den 
samme, indimellem helt ned i enkelte 
scener som f. eks. Henrys og Karens 
bryllup, så er det her skildret uden den 
grandeur, som Coppola lægger i sin 
bryllupsscene. Hos Scorsese fremtræder 
den nøgent, som et ritual, som daglig
dag uden den nostalgiske farvning, som 
Coppola lægger på.

Begge film handler om drømmen om 
fra en outsiderposition at opnå succes, 
status og en social placering. Men mens 
det hos Coppola er en drøm, der invol
verer en stor verden, er det hos Scor
sese en lille ynkelig verden. Man kan 
sige, at mens Coppola har skabt et 
værk i den klassiske tradition for storla
den episk film, så har Scorsese skabt et 
storværk, der bryder nye narrative veje, 
som med sin groteske humor sammen- 
og modstiller, hvad vi hører og hvad vi 
ser. Mens Coppola involverer os i Cor- 
leonernes forretnings- og familiedrama, 
så involverer Scorsese os i gangsterar
bejdsmandens hverdag. Som Coppola 
bearbejder karakteristiske temaer, såle
des også Scorsese. Henrys drøm om at 
høre til et sted, om at blive til ’some- 
body’ i en verden af ’nobodies' er et 
tema der kan genfindes hos hansRaging 
Bull, o g  Taxi Driver, i manden der ville 
være komiker i King o f  Comedy, billard
spilleren i Det handler om p en g e . . .  you 
name them.
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Robin Hood og det 
fredløse liv
Men hvorfor denne massive interesse 
for gangsters og mafiosi?

Oplagt måske fordi det er historier, 
der næsten pr. definition indeholder et 
dramatisk stof. Men på den anden side 
er det, hvad der også har været kernen 
i de seneste årtiers massive opbrud af 
politifilm, der blot til forskel for de nye 
gangsterfilm bevæger sig på den såkaldt 
rigtige side af loven. Og dog! Har ikke 
netop politifilmene i stigende grad 
skildret politiaktiviteter, der har bevæ
get sig på i hvert fald kanten af det lov
lige, har vi ikke mere og mere massivt 
set strissere, der har bekæmpet krimi
naliteten både i omverdenen og inden
for politiets egne rækker, har de bedste 
strissere ikke været dem, der har kun
net afsløre brådne kar i egen lejr eller 
dem, der har måttet bekæmpe det kvæ
lende bureaukrati for at kunne handle. 
Og har de ikke netop i denne kamp for 
at skabe resultater bevæget sig ud over 
kanten af det legitime?

Det er ikke for meget sagt, at græn
serne mellem ’de gode’ og ’de onde’ er 
blevet kraftigt slørende i de senere år, 
hvor filmene i højere grad har skildret 
en verden, hvor alle potentielt er begge 
dele. Måske er det en af årsagerne til, 
at gangsteren/mafiosien igen er kom
met i vælten.

Eller måske er det simpelthen den 
gamle historie om Robin Hood, om
publikums uvisnelige fascination af den 
lovløse, der på sin måde bekæmper den 
lovlige lovløshed. Robin Hood er må
ske arketypen, essensen af den lovløse 
helt, en forbryder ifølge gældende lov -  
og så alligevel helten, der misundelses
værdigt kunne leve det frie liv i Sher-

Godfather 1: James Caan (Sonny), Mur- 
Ion Brando, Al Pacino og John Cazale 
(Fredo). GoodFellas: Ray Liotta, Robert 
De Niro, Paul Sorvino og Joe Pesci.

wood skovene med sine lystige svende. 
Intet arbejde, kun spændende oplevel
ser dagen lang. At han tog fra de rige 
og gav til de fattige, gjorde ikke figuren 
ringere, men understøttede tværtimod 
heltebilledet for den ringest stillede del 
af befolkningen. Det var bedre end det 
modsatte, og den lovløse kunne næsten 
blive en slags frelserfigur og i hvert fald 
en figur, der kunne skabes ballader om
kring, som kunne danne grundlaget for 
myter, der i koncentreret form fremstil
lede den herskende ordens elendighed 
og uretfærdighed, og som for en stak
ket stund varmede de svageste. Og en
hver kunne jo ovenikøbet se, at freds
dommeren og alle de andre øvrigheds
personer var nogle slemme skurke, de 
egentlige skurke, mens vor lovløse helt 
i virkeligheden var den sande lovs for
svarer.

I hvert fald er det en kendsgerning, 
at banditter og rebeller af alle afskygnin
ger til alle tider har haft folkets yndest. 
Ingen forbrydere er vel skildret mere på 
film end Billy the Kid og Jesse James, og 
selvom folklorister og historikere har 
kunnet påpege, at disse forbrydere slet 
ikke var folkets forsvarere og de helte, 
som mytologien vil gøre dem til, så viser
mytens standhaftighed et stærkt ønske 
om og behov for sådanne heltefigurer, 
der, ifølge E. J. Hobsbawn, har været 
udtryk for en protorevolutionær bevidst
hed om nødvendigheden af en gennem
gribende social forandring og en bøn om 
retfærdighed.

Der er langt fra Robin Hoods lystige 
liv i Sherwood skovene og western-le
gendernes liv på de åbne vidder til en 
senere tids gangsters, der næsten pr. 
definition er uden kontakt med natu
ren, lever deres liv i de menneskeskabte 
storbyer, hvor industrialismen og kapi
talismen er synlig og undergraver den 
demokratiske vision om de åbne vid
der, om frontier-samfundet som en 
slags garant for den sociale mobilitet og 
den amerikanske drøm om alles mulig
hed for at skabe sin egen lykke i frihe
dens og lighedens land.

Lige så langt er der fra gangsteren, 
som vi kender ham i tidlige film fra 
genrens storhedstid, til mafiaen. For nu 
er vi ikke mere blandt de lovløse i klas
sisk forstand, men blandt lovløse der 
opfører sig fuldstændig ligesom de kapi
talister og andre magthavere, som tidli
gere tiders lovløse var modbilleder til. 
Med mafiaen har vi bevæget os ind i 
magtens centrum, ind i en koncern ver
den, der med indimellem uhyggelig 
præcision er et skræmmende spejlbil
lede af den koncern verden, vi kender 
fra det, der kaldes Virkeligheden’. I en 
virkelighed, hvor hjemlige ellers estime
rede politikere er ved at blive afsløret 
som lovvridere af værste skuffe, og høj
finansen må lægge ryg til den ene pin
lige skandale efter den anden, kunne 
man ellers godt have brug for go’e 
gammeldags helte. I stedet får vi forbry
dere, der til perfektion afspejler den 
herskende uorden, der er ligeså amo
ralsk uafficerede af deres lovløse liv, 
som politikere er af deres manipulatio
ner. I stedet for fiktive heltebilleder får 
vi billeder af en verden i opløsning, 
hvor normer opløses, hvor godt og 
ondt ikke er klart skelnelige størrelser
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og gode og onde ikke går rundt i hvide 
og sorte frakker, men hvor alle er begge 
dele. I den nye verden er også forbry
dere mennesker, der har deres liv at 
leve og deres drømme at realisere.

Når den fiktive verden er blevet 
mere kompleks og dermed på nogen 
måder frustrerende, er den også i sine 
bedste øjeblikke blevet mere i takt med 
Virkeligheden’. Det er ikke nogen til
fældighed, at Coppola skabte sin første 
Godfather på et tidspunkt, hvor den 
kritiske bevidsthed om samfundet var 
større og mere artikuleret end vel på 
noget andet tidspunkt i historien. Der 
er langt fra denne komplekse skildring 
til de klassiske gangsterfilm, der i 
30erne kom i hobetal.

Gangsteren -  en social 
opstigning
Og det er måske i 30ernes klassiske 
gangsterfilm vi møder mafiosoen første 
gang. Den klassiske gangster formede 
sin historie i billeder af den amerikan
ske storkapitalismes historie: Vander- 
bilt, Carnegie, Rockefeller, Morgan 
m.fl. er nogle af navnene, og myten om 
avisdrengen, der blev millionær, var af
løseren af myten om the frontier. Skil
dringen af gangsteren var skildringen af 
de muligheder, den fattige dreng fra ga
den havde for at nå samfundets top. 
Rico’s vej til toppen i Little C æ sa r  (Le 
Roy, 30) var meteoragtig, fortæller en 
avistekst i filmen, og som en af gang
sterne hvisker, mens Rico åbenbarer sin 
plan, så er han ’a smart guy’, ligeså 
smart som de kapitalister, der havde set 
chancen for at tjene penge før alle

På vej mod toppen sæ tter Tony Camonte 
forgængeren  fra bestillingen i Scarface 
(der også var forbilledet Al Capones til
navn), og t.h. er det begyndelsen til enden  
fo r Rico (Edward G. Robinson) i Little 
Caesar. Bag Paul Muni som Scarface ses 
George Raft, som i Coppolas Cotton 
Club var forbillede fo r Richard Geres ho
vedperson, der i valget mellem  gangster og  
showbiz bliver B-filmstjerne i gangsterfilm  
(ligesom Frank Sinatra spøger i Al Marti- 
nos sanger i Godfather).

andre og havde forstået at udnytte 
dem. Vanderbilt begyndte f. eks. med 
færgen mellem Manhattan og og Sta
ten Island og udvidede til andre færger 
og til jernbaner. I Rowland Browns lille 
gangsterperle Quick Millions fra 31, si
ger Spencer Tracys lastbilchauffør Bugs 
til en kammerat, at ’if we con trolied all 
the trucks we could put this town in 
our vest pocket. . .  Just a question of big 
business ~ you know -  organization’. 
Og fra utallige gangsterfilm kender vi 
det karakteristiske møde, hvor en boss 
sammenkalder sine håndlangere og en 
række uafhængige gangsters for at 
åbenbare sine planer om, hvordan ty
pisk spiritussituationen skal håndteres i 
byen, hvordan byen skal opdeles i di
strikter, så man undgår skadelig kon
kurrence og fremmer effektiviteten.

I Scarface (Hawks, 32) introducerer 
Tony Camonte overfor banden Johnny 
Lovo, der proklamerer, at tiderne er 
skiftet: at kontrollere spiritussalget er 
ikke mere en småforretning, men big 
business, og som sådan vil han styre 
det. Dobbelt så mange gysser til alle og

halvt så meget besvær. Rockefeller er 
citeret for, indenfor den legale forret
ningsverden, at have sagt på et møde 
med olieindustriens folk: ’Let us, who 
see what a combination stricthy carried 
out will effect, unite secretly to accom- 
plish it. Let us become the nucleus of af 
private company which gradually shall 
acquire control of alle refineries every- 
where’.

De klassiske gangsterfilm kunne ses 
som en form for samtidshistorie, ikke 
umiddelbart i forhold til den generelle 
kapitalismes udvikling, men i forhold til 
samtidens gangstervæsen. Personer, 
handlinger og miljøer var rimelig kendt 
fra dagspressen og andre nyhedsmedier, 
men på film blev forsidehistorierne til 
personlige sagaer om gangsterens vej til 
succes, men også -  efter påbud fra de 
interne censurinstanser ~ om den af
sluttende nedtur og/eller det blodige 
endeligt. Gangsterfilmen skulle ikke 
glorificere sin hovedperson, men gerne 
opbyggeligt berette om samfundets vi
selige indretning, der gjorde, at misdæ
dere altid blev straffet. Forbrydelse 
skulle ikke kunne betale sig, skulle ikke 
kunne tage sig ud som en vej ud af de
pressionstidens elendighed. Men et er 
de proklamerede intentioner, noget an
det er den fascination af gangsterne der 
ofte fik filmens moralske slutninger til 
at tage sig påklistrede ud. Filmfolkene 
ville fortælle en god historie om nogle 
farverige personer, og publikum ville 
gerne se disse historier om mennesker, 
der ofte kom fra fattige immigrantmil
jøer og kæmpede sig op i samfundet: 
her så man selvbevidst determinering 
hos personer, der ville skabe deres egen
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skæbne og ikke passivt affinde sig med 
elendigheden, her blev den samfunds
mæssige træghed energisk attakeret lige 
på, og her hørte man den rå og hård
kogte tone, der hørte tiden og gaderne 
til. Gangsteren på film var ikke en per
son, man kunne flytte rundt med: han 
flyttede rundt med andre.

Blomstringen var kort, men vold
som. I løbet af mindre end 3 år kom 
det, der i dag regnes for genrens hoved
værker, Little Cæsar, Public Enemy 
(Wellman, 31) og Scarface. Alle tre er 
klassiske amerikanske historier om so
cial opstigen ~ og et afsluttende fald, 
der ikke blot signalerer, at crime do- 
sen’t pay, men også at storhed står for 
fald. En opløftende tanke i depressio
nens skygge, hvor uhyggelig arbejdsløs
hed og elendighed eksisterede side om 
side med uhyre rigdom.

Den karakteristiske hovedperson er 
en samvittighedsløs figur med ambitio
ner om magt, men også med personlige 
psykiske brist, generelt infantile al
magtsfantasier potenseret gennem de 
falliske skydevåben. Ricos bundethed

Scarface: Døden i gaderne (Paul Muni i 
lyst tøj).

til vennen Joe, som han totalt domine
rer, bliver spejlet for hans egen indre 
tomhed, og jalousien overfor Joes kære
ste antyder aspekter i bindingen, der 
ikke kunne artikuleres, men som også 
viser sig i Ricos mangel på interesse for 
kvinder. Tony Camonte ~ Scarface -  er 
i næsten ødipal grad bundet til sin mor, 
og hans voldelige paternalistiske optræ
den overfor søsteren mere end antyder 
incestuøse træk i karakteren. Alligevel 
kunne deres historie læses som den 
klasssiske amerikanske succeshistorie, 
mens det afsluttende fald af det store 
publikum selvfølgelig kunne ses som 
løn som forskyldt, en trøst i elendighe
den. På sin egen drejede måde afspejler 
gangsterfilmen den amerikanske drøm 
og fremstiller i mytens fortættende 
form den kapitalistiske magtstruktur og 
industrielle trustdannelse, men samtidig 
kritiseres drømmen ved at blive iklædt 
kriminalitetens gevandter.

Foruroligende var det dog, at gang
stere var så populære, at publikum 
klappede af deres Dillinger og elskede 
de hårde bananer, der var frygtet af de
res modstandere og var loyale overfor 
deres bande. Måske var det derfor, de 
fik de problematiske karaktertræk på 
film, og derfor historierne altid skulle 
ende i nedtur og død. Scarface fik efter 
censur protester undertitlen Shame o f  a 
Nation, og en pæn part af filmene fik 
efterhængte moraler, der skulle demon
strere myndighedernes uforfærdede og 
altid succesfulde indgriben overfor 
gangsteruvæsenet.

Det kunne være, at udskiftningen af 
gangsteren med en gangsterbekæmper 
var en slags løsning på problemet med 
publikums fascination af de lovløse 
helte. I 1935 så Keighleys G-Men da
gens lys. I sin tone, tempo, miljøskil
dring og ikonografi er filmen formet 
som en gangsterfilm med gangster-skue
spilleren par exellence, James Cagney, 
i hovedrollen for FBI-agent og gang
sterbekæmper -  uden at det i øvrigt 
væsentligt forandrede den figur han
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fremstillede. Han var stadig en hård 
hund opvokset i et fattigt miljø, ja, 
endog opdraget af en gangster, der 
havde betalt hans jurastudier for at få 
ham på rette spor i samfundet. Senere i 
30erne kom film som Angels With Dirty 
Faces (Curtiz, 38) og Dead End (Wyler, 
37), der gik sociologisk til værks i skil
dringen af de sociale forhold, der er 
med til at skabe gangsters.

Gangster eller 
show hizz
Var den samfundsmæssige kapitalise
ring og den tiltagende monopoldan- 
nelse i samtiden og den umiddelbare 
fortid en del af den virkelighed, som 
var med til at danne baggrund for 
gangsterskildringen på film, så var film
branchens og dens centrale personers 
egen historie et andet vigtigt element.

'The experience of the Street gang 
was for the head of Warner Brothers 
studio the equivalent of a politician’s 
log cabin childhood in the mythology 
og America’, skriver Eugene Rosow i 
sin bog Born to Lose. Og som gangste
ren var også de senere filmmoguler ofte 
anden generations indvandrere. Jack 
Warner, der i 30erne stod for en pæn 
del af tidens krimier og gangsterfilm, 
havde sine rødder i en jødisk familie, 
der i 1883 var emigreret fra Polen. 1 sin 
selvbiografi, My First 100 Years, skildrer 
han det varme og tætte familieliv, der 
fandtes med den centrale moderfigur. 
Her finder vi kimen til den familieskil
dring, der årtier senere skulle blive bæ
rende i Coppolas Godfather. Også Wil
liam Fox, Adolph Zukor, Harry Cohn 
og flere andre kom fra tilsvarende mil
jøer. Men det var nye immigrantmil
jøer, der ikke kunne få et ben til jorden 
i de områder, der allerede var ved at 
være etablerede af andre immigrant- 
grupper.

For nogle, som Meyer Lansky og 
Lucky Luciano, blev kriminalitet udve
jen, for andre blev show bizz mulighe
den for social opstigen. Og grænserne 
var bløde. Harry Cohn var ikke uden 
erfaringer i de mere lyssky forretninger 
og lånte bl. a. gangsterpenge, da han 
kom i konflikt med sin bror om magten 
over Columbia.

Gangster ~ eller en karriere i show 
bizz? og hvad var show bizz for en ung 
knægt med antennerne ude? Måske 
Edisons Kinetoskop, kukkassen, der se
nere blev til film, der blev til Nickelo- 
deons, til prestigebiografer, til produk
tion af film, en produktion, der så flyt
tede vestpå, ikke for at finde the fron- 
tier, men for at finde landet, hvor solen 
skinnede mere end i New York, og

Cagney skifter side i G-Men.

hvor der derfor kunne arbejdes mere 
rationelt, mere konstant.

Det blev i løbet af forbavsende kort 
tid til en så lukrativ forretning, at 
samme monopoldannelser, som man 
kendte fra storindustrien begyndte at 
dukke op: Immigrantdrengene, der 
oprindelig havde fundet deres niche i 
opposition til de etablerede industrier, 
bekæmpede trustdannelserne, men be
fandt sig snart efter i nøjagtig samme si
tuation, som de tidligere havde bekæm
pet. Trustdannelsen, der sikrede kon
trol med produktionen, distributionen 
og visningen af film, var simpelthen en 
for god forretning.

Filmindustriens succes blev bygget 
på nogenlunde samme måde som sprit
smuglerne byggede deres imperier. De 
gamle bosser, der havde bygget indu
strien op og kørt den som deres egen 
virksomhed, var ved at være fortid. 
Ejerskab blev adskilt fra management 
og produktionseffektivitet erstattede 
gamle tiders dyder med bossen som den 
altovervågende, der satte sit fingeraf
tryk på alt, hvad der forlod hans virk
somhed. Carl Laemmle var i 20erne 
den sidste af de gamle pionerer, der sta
dig ejede aktiemajoriteten i sit selskab.

I gangsterverdenen var nye navne 
som Lucky Luciano og Meyer Lansky 
imod gamle tiders patriarkalske boss og 
de opslidende magtkampe. I stedet for
søgte de at skabe et multietnisk syndi
kat, hvor profit og effektivitet skulle 
være rettesnoren, der erstattede ære, 
selvfølelse eller andre uhåndterlige og 
ofte aldeles uøkonomiske størrelser. De 
to stod bag en lang række likvideringer, 
der skulle eliminere de patriarkalske fa
miliestrukturer. I stedet dannede man

en kommission på 9 medlemmer, valgt 
blandt de 24 familier der var domine
rende.

Også direkte blev filmens verden in
filtreret af gangsterverdenen. Tydelig 
blev infiltraditionen da Will Hayes, der 
var leder af The Motion Picture Produ
cers Association, hyrede gangsters til at 
bryde en fagforeningsstrejke. Kort efter 
gik gangsters ind i IATSE, den betyd
ningsfulde fagforening International 
Alliance of Theatrical Stage Employees 
and Moving Pictures Operators, og fik 
deres kandidat valgt til præsident. For
eningen blev benyttet til at presse de 
store selskaber for millioner af dollars 
til gengæld for 'fred på arbejdsmarke
det’.

Man kan overveje hvorfor gangste
ren igen synes at blive aktuel. Bran
chens egne aktuelle erfaringer handler 
om et konstant køb og salg af hæder
kronede selskaber, hvor mange filmhi
storiske landmarks overgår til uden
landske hænder. Købmændene kan 
være den japanske elektronikindustri 
eller italienske Parretti, hvis mange sel
skaber og penge ingen vist endnu har 
været i stand til at spore oprindelsen 
til. Eller måske er det bare som Nick 
Pileggi, der skrev bogen og manuskrip
tet bag Scorseses film, har udtalt: ’Der 
er visse emner, der bare er interessante, 
fordi man kan skabe gode dramatiske 
historier på baggrund af dem. På Sha- 
kespeares tid var det konger og dron
ninger. Nu er det gangsterfilm, politi
film, spionfilm og måske cowboyfilm’. 
Eller måske er det som Nicholas Kazan, 
manuskriptforfatteren til en kommende 
gangsterfilm, siger: ’Vi elsker disse fyre 
for deres evne til at bryde loven og gå 
imod konventionerne med en sådan 
fantasi og fart. Vi elsker dem for deres 
excesser, men vi er på en måde beroli
get, når de dør som følge af netop disse 
excesser’.

Godfather III
The Godfather, part ill. USA 1990. Instr.: 
Francis Ford Coppola. Manus: Coppola & 
Mario Puzo. Foto: Gordon Wiliis. Klip: Barry 
Malkin, Lisa Fruchtman, Walter Murch. P-de- 
sign: Dean Travoularis. Musik: Carmine Cop
pola. Medv.: Al Pacino (Michael Corleone), 
Sofia Coppola (Mary Corleone), Andy Garcia 
(Vincent Mancini), Eli Wallach (Altobello), 
Joe Mantegna (Joey Zasa), Diane Keaton 
(Kay), Talia Shire (Connie). Udi.: UIP. 160 min. 
Premiere 22.3.91.
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